Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 22 april 2009
I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, S. Wolkorte-Flijders, website-beheer, intranet-beheer, loco-griffier
en notuliste raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 21 april 2009, vooruitlopend op de
notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

Opening
De voorzitter heeft de raadsvergadering om 20.00 uur geopend en
iedereen welkom geheten.
Wethouder De Boer is vanavond vanwege verplichtingen bij de Provincie afwezig.
1

Spreekrecht burgers.
De heer Bakker (voorzitter van de vereniging van eigenaren Blue
Print woningen) heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht naar
aanleiding van agendapunt 5. Hij schetst de problemen met de gevels van de Blue Print Woningen, de gang van zaken tot nog toe
en de kosten (3 miljoen euro) die met de herstelwerkzaamheden
zijn gemoeid. De Gemeente is mede-initiatiefnemer van het project
en naar zijn mening dus ook mede verantwoordelijk voor de gebreken aan de woningen. Hij roept de gemeente op de herstelwerkzaamheden op zich te nemen.

2

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda gewijzigd vastgesteld, waarbij akkoordstuk 8 is geagendeerd als bespreekstuk 15a, gelet op de brief
van het dagelijks bestuur van het RHCA, die vanmiddag per mail
door de raadsleden is ontvangen.
Verder zijn aan de raadsagenda toegevoegd de ingediende motie
van de HOP over het overschrijden van het jaarbudget 2008 door de
Stichting De Blauwe Loper als agendapunt 15b en de raadsbreed
ingediende motie over de vestiging van een uitgiftepunt voedselbank in Heerhugowaard als agendapunt 15c.

3

Vaststellen notulen raadsvergaderingen d.d. 24 februari 2009
en 24 maart 2009 alsmede vaststellen notulen vragenhalfuurtjes d.d. 24 februari 2009 en 24 maart 2009.
De raad heeft de notulen van de raadsvergaderingen van 24 februari 2009 en 24 maart 2009 alsmede de notulen van de vragenhalfuurtjes van 24 februari 2009 en 24 maart 2009 ongewijzigd vastgesteld.

4

Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen
stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek A
De raad heeft de ingekomen stukken 1 tot met 12 van rubriek A voor
kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van ingekomen stuk 5

1

(beantwoording schriftelijke vragen Burgerbelang door het college
over subsidieverlening aan Stichting Luna) heeft Burgerbelang nog
vragen. Deze kunnen worden gesteld bij het aan de raadsagenda
toegevoegd agendapunt 15d.
Rubriek B
De raad heeft ingekomen stuk 1 van rubriek B in handen van het
college gesteld ter voorbereiding van behandeling in de commissie
Maatschappelijke Ontwikkeling.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de voorgenomen behandeling van de
ingekomen stukken 1 en 2 van rubriek C, waarbij op verzoek van de
HOP ingekomen stuk 1 met de antwoordbrief van het college in de
commissie Middelen van 11 mei 2009 zal worden behandeld en
vz commissie MI
waarbij ingekomen stuk 2 aan de reeds opgestelde agenda voor de
commissievergadering Stadsbeheer van 14 mei 2009 zal worden
vz commissie SB
toegevoegd op verzoek van de HOP.
Rubriek D
Wethouder Baijards heeft gemeld dat de verplaatsing van drie
sportverenigingen van De Vork naar het gebied achter de Krusemanlaan niet zal plaatsvinden, omdat dit financieel niet haalbaar is.
Er wordt dus niet verhuisd. Er hebben gesprekken met de verenigingen plaatsgevonden. In het verlengde van vorengaande vinden
er nu onderhandelingen plaats met de Mixed Hockey Club Heerhugowaard over de aanleg van een kunstgrasveld.
Wethouder Piet heeft aangegeven dat er aangaande de Temporegeling (subsidie voor isolatiemaatregelen zoals HR++, spouwmuuren vloerisolatie) het geld op is. Er zijn 220 aanvragen gehonoreerd. Er komen nog steeds aanvragen binnen. Er komt een voorstel voor een nieuw budget t.l.v. het ISV-budget. Verder vindt er
overleg plaats met de provincie en rijk over een betere stapeling
van subsidiemogelijkheden.
Wethouder Kwint heeft gemeld dat het college vanmorgen een besluit heeft genomen over het uitvoeren van groot onderhoud (met
een andere fasering) in de wijken. De technische bespreking zal
14 mei 2009 in de commissie Stadsbeheer plaatsvinden. De behandeling van het raadsvoorstel zal, conform afspraak gemaakt in
de vorige raad, plaatsvinden in de raadsvergadering van 25 juni
2009. Verder zal de wethouder morgen contact opnemen met de
voorzitter van het wijkpanel Edelstenenwijk om hem over het voorstel te informeren.
Wethouder Kwint heeft medegedeeld dat naar aanleiding van de
reacties van de fracties in de vorige raadsvergaderingen op de
voorgenomen verkoop van de aandelen Nuon het college vanmorgen het besluit heeft genomen over te gaan tot verkoop van de
aandelen Nuon.
5

Interpellatie Burgerbelang, bevragen wethouder De Boer met
betrekking tot de Blue Print woningen.
Burgerbelang heeft de schriftelijk ingediende vragen gesteld en toe-
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gelicht. In verband met de afwezigheid van wethouder De Boer
heeft wethouder Baijards de vragen van Burgerbelang beantwoord.
Wethouder Baijards heeft in haar beantwoording aangegeven, dat
er een passende oplossing moet worden gezocht voor betrokkenen.
Collegebreed is de bereidheid hiervoor een bijdrage uit het ISVbudget in te zetten.
Wethouder Baijards heeft op een vraag van de HOP toegezegd
schriftelijk te zullen laten weten welk bedrag er nog over is van het
ISV-budget.

Wethouder
Baijards

Burgerbelang zal morgen bij de griffier een verzoek om ambtelijke
bijstand indienen voor het verkrijgen van een nader inzicht in de problematiek rondom de gebreken van de Blue Print woningen.
6

2009-030

Krediet voor renovatiewerkzaamheden 2009 sportvelden.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

7

2009-032

Investeringskrediet voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9

2009-034

Afsluiting verantwoording krediet Gembipark.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.

10

2009-035

Standpuntbepaling ten aanzien van conclusies en aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie Heerhugowaard met betrekking tot onderzoek naar de digitale dienstverlening van de
gemeente Heerhugowaard.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.

11

2009-038

Verzoek verlenen vrijstelling conform artikel 19 lid 1 Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.

12

2009-031

Afsluiten krediet nieuwbouw Trinitas College.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De tekst van het door de HOP ingediende amendement A luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 21 april
2009;
Ondergetekenden stellen voor het beknopt voorstel onder 2 als volgt te formuleren:
2. het bedrag van € 227.000 dat destijds door het rijk op de gemeenterekening is gestort en dus ten onrechte is geclaimd bij het Trinitas College ten
laste te brengen van de algemene middelen;
Ondertekenden stellen voor het besluit als volgt te formuleren:
1. het krediet voor de nieuwbouw van het Trinitas College af te sluiten met
een overschrijding van het stichtingskostenbudget van € 41.680;
2. het bedrag van € 227.000 dat destijds door het rijk op de gemeenterekening is gestort en dus ten onrechte is geclaimd bij het Trinitas College
(geschrapt in de 2e termijn) ten laste te brengen van de algemene middelen;
3. de resterende reservegronden voor een periode van 3 jaar te reserveren
voor eventuele uitbreiding van de school. Vóór 1 januari 2012 zal hieromtrent een definitieve beslissing worden genomen.
Toelichting:
Naar de mening van de raad kan het niet zo zijn, dat wij ten onrechte een bedrag van € 227.000 extra ten laste van de Grote projecten brengen. Dit bedrag is namelijk door het rijk gestort op de gemeenterekening en is ten gunste
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gekomen van de algemene middelen.
Dus is het juist om het ten onrechte alsnog geclaimde bedrag ad € 227.000 bij
het Trinitas College (geschrapt in de 2e termijn) nu ook ten laste van de algemene middelen te brengen en niet ten laste van de Grote Projecten.
Ondertekend door de drie fractieleden van de HOP

De raad heeft amendement A met 28 stemmen voor aangenomen,
waarbij raadslid Mars (VVD) zich van stemming heeft onthouden.
De raad heeft het voorstel van het college met inachtneming van het
aangenomen amendement A met 28 stemmen voor aangenomen,
waarbij raadslid Mars (VVD) zich van stemming heeft onthouden.
De tekst van het besluit luidt dan als volgt:
- het krediet voor de nieuwbouw van het Trinitas College af te sluiten
met een overschrijding van het stichtingskostenbudget van € 41.680;
- het bedrag van € 227.000 dat destijds door het rijk op de gemeenterekening is gestort ten laste te brengen van de algemene middelen;
- de resterende reservegronden voor een periode van drie jaar te reserveren voor eventuele uitbreiding van de school. Vóór 1 januari
2012 zal hieromtrent een definitieve beslissing worden genomen.

13

2009-037

Start voorbereiding project fietstunnel onder de Broekerweg
nabij Broekerbrug (onderdeel grondexploitatie Broekhorn).
Er is in een termijn beraadslaagd.
Burgerbelang heeft de aangekondigde moties niet ingediend en
heeft vervolgens een stemverklaring afgelegd.
De HOP dient amendement B in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 21 april
2009
Ondergetekenden stellen voor het besluit onder punt 3 als volgt te formuleren
en punt 4 toe te voegen:
3. het onder 2 te voteren krediet ten laste te brengen van de nog vast te
stellen grondexploitatie voor Broekhorn;
4. de toegekende subsidie door de provincie in het kader van Impuls Fiets
2009 ad € 675.000 bij ontvangst op de gemeenterekening ten gunste te
brengen van de nog vast te stellen grondexploitatie Broekhorn.
Toelichting
Een bedrag ten laste te brengen van een toegekende subsidie is naar de mening van de HOP niet mogelijk en past ook niet in de richtlijnen van het BBV.
Het is voor het overzicht en de transparantie van het totale kostenplaatje exploitatie Broekhorn goed dat zowel de kosten als baten daar zichtbaar worden
gemaakt.
Ondertekend door de drie fractieleden van de HOP

De raad heeft amendement B met 3 stemmen voor en 26 stemmen
tegen verworpen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen,
met de aantekening dat de HOP van mening is dat financiering uit
een toegekende subsidie volgens de regelgeving niet mogelijk is.
14

2009-040

Gereguleerd parkeren: ingangsdatum aanpassen voor de
nieuwe parkeertarieven voor betaald parkeren in de parkeergarages en Basserhofterrein.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
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De raad heeft het voorstel met 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang en HOP.
De HOP heeft tegen gestemd, omdat in het voorstel niet wordt uitgegaan van het eerste half uur gratis parkeren. Burgerbelang heeft
tegen gestemd, omdat in het voorstel niet wordt uitgegaan van het
eerste uur gratis parkeren.
15

2009-036

Begrotingswijzigingen.
In de afgelopen vergadering van de commissie Middelen afgesproken wijziging in de toelichting was niet in het raadsvoorstel verwerkt.
In de toelichting op voorstel 2009-17b moest 1,8 fte (1e regel) worden aangepast in 1,3 fte en moest 1,8 fte (3e regel) worden aangepast in 0,5 fte. De wijzigingen zijn ter plekke aangebracht.
De raad heeft vervolgens met het gewijzigde voorstel ingestemd.

15a

2009-033

Verhuisplannen Regionaal Archief.
Er is in één termijn beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.

15b

Motie ingediend door de HOP over overschrijding jaarbudget
2008 met circa 750.000 euro door de openbare scholenstichting
De Blauwe Loper.
Raadslid Bunte (PvdA) heeft bij de behandeling van en de stemming
over dit agendapunt de raadszaal verlaten.
Er is in één termijn beraadslaagd.
De HOP heeft motie 1 ingediend met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 21 april
2009;
dat de openbare scholenstichting De Blauwe Loper de gemeente heeft
geïnformeerd over een voorlopige overschrijding over het boekjaar 2008
van € 750.000. Dat deze extra uitgaven worden gefinancierd uit de opgebouwde reserve.
Al eerder hebben wij als raad onze zorgen over het financiële uitgavenpatroon van Stichting De Blauwe Loper kenbaar gemaakt. Tot nu toe zijn er
geen maatregelen genomen en blijkt nu in 2008 net als in 2007 een
enorme overschrijding die heel gemakkelijk ten laste wordt gebracht van
de reserve. Dit alles zonder aan te geven hoe in de toekomst de financiële positie van de stichting wordt verbeterd;
dat wij door wethouder Piet op 30 maart 2009 zijn geïnformeerd over de
situatie in 2008 en dat stichting De Blauwe Loper is verzocht een nieuwe
reserve- en voorzieningenbeleid en een meerjarenperspectief voor een
periode van vier jaar op te stellen met als uitgangspunt een kostendekkende exploitatie. Dit in het eerste kwartaal van 2009 in te dienen. Wij
moeten nu constateren dat er nog geen informatie is en het eerste kwartaal al weer ver achter ons ligt;
dat stichting De Blauwe Loper een voorstander is van invoering van passend onderwijs in Heerhugowaard en daarvoor een studiereis heeft gemaakt naar Amerika met alle schooldirecteuren en een delegatie van het
bestuur, om een conferentie bij te wonen over passend onderwijs en
scholen te bezoeken waar passend onderwijs al is ingevoerd;
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-

dat wij hebben vernomen dat stichting De Blauwe Loper al eerder een
studiereis heeft gemaakt naar Zweden; ook deze reis stond in het kader
van passend onderwijs;
dat wij nu alweer voor het tweede jaar achter elkaar met een overschrijding worden geconfronteerd en de overschrijding zonder meer ten laste
wordt gebracht van de opgebouwde reserve;
dat deze reserve mede is ontstaan door de zogenaamde “bruidsschat” die
wij als gemeente hebben meegegeven,
de raad verzoekt het college:
1. stichting De Blauwe Loper een nadere motivatie te vragen over beide
studiereizen en inzicht te geven in de totale kosten (geschrapt aan het einde
van de eerste termijn);
2. stichting De Blauwe Loper een meerjarenperspectief van de reservepositie voor de komende vier jaar aan te laten leveren vóór de algemene beschouwingen van de gemeenteraad van 25 juni 2009;
3. stichting De Blauwe Loper te vragen inzicht te geven in hoe zij denken het
passend onderwijs na de zomer van 2009 vorm te gaan geven met de financiële consequenties.
Ondertekend door de drie fractieleden van de HOP

De raad heeft onderdeel 2 van motie 1 met 28 stemmen voor en
één onthouding (raadslid Bunte) aangenomen.
De raad heeft onderdeel 3 van motie 1 met 27 stemmen voor, 1
stem tegen (raadslid Visser) en 1 onthouding (raadslid Bunte) aangenomen én waarbij de VVD nadrukkelijk heeft aangegeven dat het
haar alleen gaat om de financiële consequenties.
15c

Motie ingediend door alle fracties over de vestiging van een
uitgiftepunt van een voedselbank in Heerhugowaard.
De fracties hebben de volgende motie (2) voorbereid en ingediend.
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 21 april
2009;
constateert
dat particulieren en vrijwilligers jaren geleden landelijk voedselbanken hebben
gestart en de uitvoering daarvan op zich hebben genomen. In de praktijk is
gebleken dat een aantal gezinnen niet wordt bereikt voor structurele ondersteuning door de gemeente. In Alkmaar is een voedselbank. Gezien vanuit de
regiofunctie van de stad werkt ook deze voedselbank gemeentegrensoverstijgend. Omdat de voedselbank heeft laten weten dat een toenemend aantal
gebruikers uit Heerhugowaard afkomstig is, is de gemeente een (financiële)
voorziening gevraagd.
toelichting
De gemeente en het college van Heerhugowaard stellen dat - ook voorliggende - voorzieningen in feite voldoende moeten zijn om aan vragen van inwoners tegemoet te kunnen komen.
Instellingen zoals voedselbanken zijn particuliere initiatieven die de volle vrijheid verdienen om hun activiteiten te ontplooien, maar dat mag niet plaatsvinden middels structurele financiering door een overheid. Anderzijds heeft de
overheid geen bemoeienis met particuliere initiatieven die zich binnen de kaders van de wet ontplooien,
verzoekt het college
de raad binnen drie maanden een voorstel te doen over de (financiële)
ondersteuning van het uitgiftepunt van de Alkmaarse voedselbank in
Heerhugowaard;
hierbij de regionale consensus als uitgangspunt te nemen en samen te
werken met de relevante omliggende gemeenten en de voedselbank;
het faciliteren van structureel overleg tussen de gemeente, de verwijzende instanties en indien mogelijk, ook met de vrijwilligers van het uitgiftepunt in Heerhugowaard met als doel:
1. het verbeteren van de kennis bij de verwijzende instanties met betrekking tot de gemeentelijke voorzieningen;
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2. inzicht te verkrijgen in hiaten in de sociale vangnetfunctie.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend voor Burgerbelang, PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en
ChristenUnie.

Beraadslaging is volgens de fracties niet nodig.
De voorzitter heeft aangegeven dat wethouder De Boer zich in de
motie kan vinden.
De raad heeft de motie unaniem aangenomen.
15d

Vragen van Burgerbelang over stichting Luna naar aanleiding
van ingekomen stuk A5 (agendapunt 4).
Burgerbelang stelt de aanvullende vraag waarom het college in beslotenheid over de aanvraag van de stichting Luna heeft besloten.
Wethouder Piet heeft geantwoord dat dit in overleg met de stichting
Luna is geweest in verband met een gezamenlijk persverklaring op
een later moment (eind november).
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 22.44 uur de
raadsvergadering gesloten.

Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 21 april 2009, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
22 april 2009
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